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Governador do Estado do Amapá 
Dr .. JORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de Gabinete do Governador 
Sr. ELFREDO F~LIX TÁVORA GONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Qr. NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 

Procurador Geral do Estado 
Dr. JOS~ DE ARIMATH~A VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Finanças 
Prof. BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Secretário de Promoção Social 
ARTUR DE JESUS.BARBOSA SOTÃO 

Secretário de Obras· e Serviços PÚblicos 
~~OEL ANTONIO DIAS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 0729 .DE 27 DE ABRIL DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05 .10.88, combinado com o Artigo 26 
da Lei Complementar n2 41, de 22.12.8 1. 

RESOLVE: 

. Art. 12 - Prorrogar até o dia 30.04.89 a permanência de AL-
FREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA, Secretário de Governo de 
Planejamento e Coordenação do Estado do Amapá, para exercer acumulativa
mente, em substituição o cargo de Governador do Estado durante a ausência 
do seu titular que estará ausente do Estado, constante do Decreto (P) n2 0715 
de 21.04.89. 

Art. 22 - Revogam- se as disposições em contrário. 

Maca pá- AP, em 27 de abril de 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 0732 DE 28 DE ABRIL DE 1989 

. O Governador do Estado do Amapá, usando das atribujções que 
lhe são conferidas pelo art. 14, § 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 05.10.88, combinado com o Artigo 26 
da Lei Complementár n2 41 de 22.12.81, e tendo em vista o que consta do 
Processo n2 28800.000213/89-SOSP. 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, nos termos do artigo ·40, item UI, alf
nea "a", da Nova Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05.10.88, a EDGAR FREITAS DO AMARAL, matrfcula n2 2.071.783, no 
cargo de Agente de Serviços de Engenharia, código NM-807, classe " D", re
ferência NM-2ó do Quadro Permanente do extinto Território Federal do 
Amapá, devendo perceber proventos da classe "Especial", refe tência NM-32 
de acordo com o ar tigo 184, item I , da Lei n2 1.711/52, combinado com a Lei 
n2 6. 701179. 

Macapá-AP, em 28 de abril de 1989. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

!l,r. 
Auditor do Governo do Estado 
JOSg VER1SSir.O TAVARES 

Secre tário de EducaÇão e Cultura 
Prof. PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 
Secretár.io de Segurança Pública 
LUIZ DA CONCEIÇÃO P. GOES DA COSTA 
Secretário de Saúde 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA. 

GOVERNO DO EI)TADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N! 0733 DE 28 DE ABRIL DE 1989 
• 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo ar tigo 14, parágrafo 22 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias da Constituição Federal de 05110/88, combinado com 
o artigo 26 da Lei Complementar n2 41 de 22112/81, e tendo em vista o que 
consta do Processo n2 28770.000619/89-SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, nos terma; do artigo 40, item !II, alí
nea "a", da Nova Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05/10/88, a RAIMUNDO DIAS CORDEIRO, matrícula n2 1.982.681, no car
go de Artffice de Eletricidade, código ART -1003, classe "Especial", referên
cia NM-30, do Quadro Permanente do extinto Território Federal do Amapá, 
devendo seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 
20% de acordo com o artigo 184, item li, da Lei n! I. 711/52, combinado com 
a Lei o2 6. 701179. 

Macapá- AP, em 28 de abril de 1989. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO. ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N~ 0734 DE 28 DE ABRIL DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá; usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constituição Federal de 05/10/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n2 41, de 22 de dezembro de 1981, e tendo em vista o 
que consta do Processo n2 28000.000480/89-41, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, nos termos do artigo 40, item I, da No
va Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/88, a RAIMUN
DA DE NAZARÉ CA,NTUÁRIA BARRETO, matrfcula n2 2.258.389, no car-
go de Auxiliar de Enfermagem, código NM-811, classe 'Especial", refcrên~ · 
NM-32, do Quadro Permanen te do extinto Território Federal do Amapá, de
vendo perceber proventos proporcional na base de 27/30 avos do valor cor
respondente da classe e referência acima citada. 

Macapá(AP) , em 28 de abril de 1989 . 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador· Substituto 
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GO VERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0735 DE 28 DE ABRIL DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são con feridas pelo artigo 14, § 2~ do A to das Disposições Consti tucionais 
Transitórias, da Constituição Federal d e 05/ 10/88, combinado com o ar tigo 26 
da Lei Complcmc rtar n2 4 1, de 22 de dezembro de 1:)8 1, e tendo em vista o 
que consta do Processo n~ 28840.000103/89-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, nos termos do artigo 40, item 1!1, aJf. 
nea "b" , da Nova Constituição da República Federativa do Brasil , de 
05/1 0/88, a R ITA MASCARE NHAS CAMPOS, mal rícula n~ 2.260.073, no 
cargo de Professor de Ensino de 1~ e 2~ graus, código M-601, classe " D" , 
re ferência 2, do Quadro Permanente do extin to Território Federal do Amapá, 
devendo percebe r proventos da classe "E", referência 2, de acordo com o ar
tigo 184, item I, da Lei n~ 1.711 /52, com a extensão permitida pela Lei n2 
6.70 1179. 

Macapá(AP), em 28 de abril de 1989. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AJ<IAPÁ 

DECRETO (P) N~ 0736 DE 28 DE ABRIL DE 1989 

_ ~ Governado_r do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe s~o confcn das p~ lo arllgo 14, parágrafo 2~ do Al o das Disposições Cons
tlluetonats Transttónas da Constituição Fcdcra:J de 05/10/88, combinado com 
o artigo 26 da Lei Complemen tar n~ 41 de 22112/ 81, e tendo em vista o que 
consta do Processo n2 28840.000219/89-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposen tadoria, nos termos do artigo 40, item li! , alf· 
nea "a", da Nova Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05/10/88, a CASS ILDA D UA RTE MORA IS, matrfcula n~ 1.887.426, no car · 
go d~ Professor de Ensino de I~ e 2~ Graus, código M- 601, classe " E", rcfc
rêncta 1, do Quadro Permanente d o e xtinto Territó rio Fed eral do Amapá, de
vendo seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem fina nceira de 
20% de acordo com o artigo 184, item 11 , da Lei n~ 1.711/52, combinado com 
a Lei n~ 6.701179. 

Macapá- AP, em 28 de ab ri! de 1989. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N! 0737 DE 28 ÓE ABRIL DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são con feridas pelo artigo 14, § 2! do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias , da Constituição Federal de 05/10/88, combinado com o artigo 26 
da Lei Complementar n! 41, de 22112/8 1 e tendo em vista o que consta do 
Processo n! 28 780.0001 8/ 89-S EPS, · 

RESOLVE: 

. A rt. 1! - Retificar o artigo J! do Decreto (P) n! 0653, de 07 de 
abnl de 1989, publicado no Diário O ficial do Estado do Amapá de n! 0071 , de 
18 de abril de 1989, q ue passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. J!- Colocar à disposição do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em Goiânia- GO, até ulterior 
deliberação, a servidora MIRIAN LEONE PORTO ZANI , ocupante do em
prego de Assistente Social, cqtlígo LT-NS- 504, classe "A", referência NS-8, 

da Tabela Permanente do ex tinto Território Federal do Amapá, lo tada na Se
c ,;ta ria de Promoç~io Sociai- SEPS , sem prej uízo de seus vencimentos mensais 
c demais vantagens do refe rido emprego excluída a g tatificaç~o d e localid a
de." 

A rt. 2! - Revogam-se as disposições em cont Jário. 

Macapá- AP, em 28 de abri! de 1989. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0738 DE 28 DE ABRIL DE 19 89 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atr ibuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2~ do Ato das Disposições Constitucionais 
T t:lnsitórias, da Constituição Federal de 05/10/88, combinado com o ar tigo 26 
da Lei Complementar n!' 41, de 22 de dezembro de 198 1, e tendo em vis ta o 
que consta do Processo n° 28840.000161189- SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposent;tdoria, nos termos do ar tigo 40, item 111, alf
nea " b", da Nova Constituição da República Federativa do Brasil, de 
051 10/88, a MARIA MA RTEL NOBRE, matrfcula n~ 2.259.915, no cargo de 
Professor de Ensino de I! c 2! graus, código M-601, classe "E", referência 1, 
do Quadro Permanente do extinto T erri tório Federal do Amapá, d evendo seus 
proventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 20% de acordo 
com o artigo 184, item 11, da Lei n! 1.71 1/52, combinado com a Lei n~ 
6.701179. 

Macapá(AP), em 28 de abri! de 1989. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N! 0739 DE 28 DE ABRIL DE 1989 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 14, § 2~ do Aro das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Consti tuição Federal de 05110/88, combinado com o art igo 26 
da Lei Complemen tar n• 41, de 22 de dezembro de 1981, c tendo em vis ta o 
que consta do Processo n! 28790.002828189 -SEAD, 

RESOLVE: 

Conced er aposentad oria, nos termos do artigo 40, item lll , alí
nea "d", d a Nova Constituição da República Federativa d o Brasil, de 
05110/88, a JOSé TORRES BANDEIRA, matrícula n! 2.079.991, no cargo de 
Agente de Portaria, código PL- I 101, classe "Especial", referência NM -24, do 
Quadro Permanente do ex ti rto Território Federal do Amapá, devendo perce
ber proventos proporcional na razão de 27/35 avos do valo r co rrespondente a 
classe e referência acima ci tada. 

Macapa(A P), em 28 de abril de I 989. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
r.ovemador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N~ 207/89 -SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMIN ISTRAÇÃO do Govc mo do Esta
do do Amapá, usando d as atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n~ 
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0005, de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que· consta do Proc. n2 
28790.002870/89-SEA D, 

RESOLVE: 

Art. 12 - REMOVER o servidor MANOEL OLIVEIRA LEITE 
FILHO, o.cupante do emprego de Economista, código LT-NS-509, classe 
"A", referência NS-5, da Tabela Especial do extinto Território Federal do 
Amapá, lotado na Secretaria de Agricultura- SEAG, para a Coordenadoria de 
Indústria, Comércio e Turismo/GABI. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINiSTRAÇÃO, em 
Macapá(AP), 2 1 de abril de 1989. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secre!Mi.o de Administração 

G'OVERNO.DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N2 208/89-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO !lo Governo do Esta
do do Amapá, usando das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n2 
0005, de 22 de fevereiro de 1989 e tendo em vista o que cons ta do Processo n2 
28760.000850/89-GABI, 

RESOI,.VE: 

Retificar a Portaria (P} n2 159/89-SEAD, de 03 de abril de 
1989, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá, de o2 0068, de 12 do 
mesmo mSs e ano, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 12 - REMOVER o servidor CARLOS PANTOJA MON
T EIRO, ocupante do emprego de Motorista de Ve!culos Terrestres, código 
LT-T0-902, classe "A", r eferência NM- 07, da Tabela Especial do extinto 
Território Federal do Amapá, lotado no Gabinete do Governador-GAB I, para 
a Secretaria de Planejamento e Coordenação-SEPLAN. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em 
Macapá-AP, 21 de abril de 1989. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secre!Mi.o de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QIAPOQUE 

DECRETO (N) N2 002 de 13 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DI APOQUE, usando das atribui -
çÕe~ que l he são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar os Decretos N2 16, de 12 de março de 
1.988, e N2 35, de 12 de junho de 1.98S. 

Art. 2º - Dentro do prazo de 30 (trinta) dias , a con
tar da data da assinatura deste Decreto, o Prefeito Munic~ 
pal baixará Decreto objetivando a inst alação e funciÓname~ 
t o da Comissão de Licit ação de Obras e Serviços desta Pre
fei t ura , obedecendo a l egislação pertinente . 

Art . 32 -Este Decret o entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçÕes· em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ·oiAPOQUE, Em 13 de 
l)larço de 1. 989. 

WILTDN DE OLIVEIRA CAL~ 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO (N) Nº 003 d~ 14 de março de 1989 

O PREFEITO MUNiciPAL DE OIAPOQUE, usando das atribui
çÕes que lhe são confer idas em Lei , 

RESOLVE: 

--------------------

Art. 12 - Revogar o Decreto N2 044, de 15 de junho de 
1.988. 

Art. 2º - Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data da assinatura deste Decreto , o Prefeito Municipal 
baixará Decreto objetivando a i nst alação e funcioi:lamento da 
Comissão de Recebimento de Obras e Serviços - CAOS - , des
ta .Prefeitura, observando a legislação pertinente. 

Art. 32 -Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, · revogadas as demais disposiçÕes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO W~NICIPAL DE OIAPDQUE, Em 14 de 
março de 1. 989. 

l'liLTON DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

DECRETO (P) Nº 088 de 30 de janeiro de 1989 

O PREFEITO WUNICIPAL DE OIAPOQUE, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo item VIII , do artigo 34 , 
da Lei 6.448 , de 11 de outubro de 1.977, 

RESOLVE: 

Art. 12 -Exonerar, FRANCISCO TEODORO DE JESUS, dos 
cargos de Fiscal de Seção de Obras e Chefe da Seção de Da
castro desta Prefeitura, 

Art. 22 - Ficam revogados os Decretos Nº 043, de 15 de 
junho de 1.988 e N~ 046, de 27 de junho de L988. 

Art. 32 - As DivisÕes de Administração, Finarças e Obras 
tomem conhecimento e providencias. 

Art. 42 - Revogam-se as demais disposiçÕes em centrá-
rio . 

CUMPRA-8E , REGISTRE-8E E PUBLIQUE-sE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, em 30 de 
janeiro de 1. 989, 1012 da RepÚblica e 462 da Criação do Te!: 
.ritÓrio Federal-do Amapá, 

WILTON DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

PREFE~TURA MUNICIPAL DE DIAPOQUE 

DECRETO (P) N2 089/89 de 12 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, usando das atribui
çÕes que l he são conferidas pelo item VIII, do Artigo 34· , 
da Lei n2 6 .448 de 11 de outubro de 1977, 

RESOLVE: 

Art. 12- Nomear IARA -SOCORRO CASTRO BAR~SA, CPF nº 
151367522- 20, funcionar i a desta Prefeitura ,· para exercer o 
cargo de Chefe de Gabinete (CÓd . DAP- 1), a contar de 12 de 
rrarço de 1.989. 

Art . 2º - Fica revogado o Decreto n2 015 de . 31 de ja
neiro de 1986. 

Art. 3º - As DivisÕes de Administração e Finarças. tomem 
conhecimento . 

Art. ~2 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE OIAPOQLE, Em, 12 de março 
1. 9ê9. 

ECILDO CRESCENCID RODRIGUES 
Prefeito em Exercicio 

de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

DECRETO (P) Nº 090/89 de 07 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, usando das atribui
çÕes que lhe são. conferidas pelo item VIII, do Artigo 34 da 
Lei nº 6 .448, de 11 de outubro de 1.977, 

RESOLVE: 

Art. 1º -Exonerar JOSÉ FEITOSA DE OLIVEIRA, portador 
da CI nº 46 .846- AP e CPF 108707304- 78 , do cargo de Asses
sor Especial (CÓd. DAS-l) da Prefeitura Municipal de Oiap~ 
que, a contar de 28 de fevereiro de l. 989. 

Art. 2º - As DivisÕes de Administração e Finanças tomem 
conhecimento e providências decorrentes . 

Art . 3º -Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

GABINETE DO PREFEITO DE DIAPOQUE, Em , 07 de março de 1. 98;1 . 

WILTDN DE OLIVEIRA CALlF 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAPOQUE 

DECRETO (P) Nº 091 de 07 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo item VIII, do Artigo 34 . , 
da Lei Nº 6 .448, de ll de outubro de 1. 977, e considerando 
o requerimento de 1º març~ de 1.989 , 

RESOLVE: 

Art . 1º - Exonerar, a pedido, FRANCISCO MILTON RODRI
GUES , do cargo em comissão de Secretário Especial de Apoio 
Administrativo, cÓdigo PMO-SEEA- DAS.2, da Prefeitura Muni
cipal de Oiapoque, a contar de 1º de março de 1.989. 

Art. 2º -Fica revogado o Decreto Nº 078, de 02 de ja
neiro de 1.989, e demais disposiçÕes em contrário. 

Art . 3º - As DivisÕes de Administração e Finanças tomem 
conhecimento e providências. 

GABINETE 00 PREFEITO DE OIAPOQUE, Em , 07 de março de 
1.989 . 

WILTDN DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

DECRETO (P) Nº D92/89 de 18 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPDQUEr usando das atribui
çÕes que lhe são conferi das pelo item VIII, ·do Artigo 34 da 
Lei nº 6.448, de ll de outubro de 1.977, 

RESOLVE: 

Art. 1º - ·Nomear ARMANDINO DINIZ NETO, CPF nº Dl4886432-
53r para exercer o cargo de Direto~ de Obras (CÓd. DAS-1 ) 
desta Prefeitura a contar de 01 .03.89. 

Art. 2º -Fica revogado o Decreto de nº 002 de 01 de 
março de l. 988. 

Art. 3º - As DivisÕes de Administração e Finanças tomem 
conhecimento e providências. 

Art . 4º - Revogam-se as disposiçÕes em contr ário . 

GABINETE DO PREFEITO DE OIAPDQUE . Em, 18 de março de 
1.989 

WILTON DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

DECRETO (P) Nº 093/89 de 18 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OI APOQUE, usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo item VIII r do Artigo 34 da 
Lei nº 6.448r de 11 de outubro de 1977 , 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar RAIMUNDO ALVE~ DE OLIVEIRA, do car
go de ASSESSOR ESPECIAL (CÓd. DAS- 1) da Prefeitura Munici
pal de Oiapoque , a contar de 28 de fevereiro de 1.989. 

Art . 2º - As DivisÕes de Administração e Finanças tomem 
conhecimento e providências decorrentes. 

Art:. 3º - Revogam-se as disposiçÕes em contráriCJ . 

GABINETE DO PREFEITO DE OIAPOQUE. ~mr 18 de março de 
1.989 

WILTON DE OLIVEIRA CALUF 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

DECRETO (P) Nº 094/89 de 18 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, usando das atribui
buiçÕes que lhe são conferidas pelo item VIII , do Artigo 
34 da Lei nº 6 .448, de 11 de outubro de 1977, 

riESOLVE: 

Art. lº - Exonerar FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES r do Ca_:: 
go de DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS (CÓD . DAS . l)r 
da Prefeitura Municipal de Oiapoque , a contar de 28 de fe
vereiro do ano em curso. 

Art . 2º - As DivisÕes de Administração e Finanças tomem 
conhecimento e providências decorrentes . 

Art. 3º - Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

GABINETE ·oo PREFEITO DE DIAPDQUE, Em, 18 de março de 
1. 989 

WILTON DE OliVEIRA CALUF 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

DECRET~ [P) Nº 095/89 de 20 de·março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAPDQUE , usando das atribui
çÕes que lhe são conferidas pelo artigo 34 - VIII r da Lei 
Nº 6 . 448, de 11 de outubro de 1.977, 

RESOLVE: 

Art. 12 - ·Nomear o médico GILBERTO DE LIMA FEITOSA, p~ 
ra 12xercer o cargo em comissão de Diretor da Divisão de SaÚ 
de , cÓdigo DAS.l, desta Prefeitura. 

Art . 2º- As DivisÕes de Administraçãoe Finanças tomem 
providências. 
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3.8. Educação Física 
3. 9. Filosofia 
3. 10 . Educação Artística 
3.1 1. Pedagogia - Habilitação Magistério 
3.12 . Desenho e Plástica 
3. 13. Ci~ncias Sociais 
3. 14. Educação Musical 
3. 15. Saneamento. 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
cõN'SE'LHõ EsTAcUAL DE CULTURA 

CÂMARA DE PATRIMCNIO HISTÓÃICõi~ÕÜLTURAL ------ -- - -------

PARECER Nº 01/89-CPHC 
PROCESSO Nº 40/88-CEC 
ASSUNTO : TECE CONSIDERAÇDES SOBRE O PROJETO DENOMINADO 

CAMINHOS DE DESENVOLVHIENTD DO AMAPÁ 11 DE AUTO 
RIA DE MARIA BARRETO DE SOUSA. 

I - HISTCiRICO 

O Secretário de Educação e Cultura, através do 
OfÍcio nº 9649-GAB/SEEC, de 07.12 .88, encaminhou a este 
Conselho de Cultura o Projeto 11 Caminhos de Desenvolvimen
to do Amapá 11 de autoria de Maria Cassilda 8arretl:l de S-;;u 
sa , para apreciação e parecer deste Colegiado. 

Transformado em Processo , sob nº 040, foi o mesmo 
enviado à Câmara de PatrimÔnio HistÓrico e Cultural , caben 
do a esta relatora a missão do parecer. 

Constam do processo , além do OfÍcio que o 
nhou , o Projeto já referido, constando os seguintes 

1 - Objetivos 
2 - Justificativa 
3 - Metodologia 
4 - Técnica utilizada: 

a) pesquisa de gabinete 
b) pesquisa de campo 

5 - Cronogr·arno de execução 
6 - Conclusão 
7 - Bibliografia 
8 Quadros de previsão de recursos financeiros: 

a) humanos 
b) materiais 

II - ANÁLISE -------

encami 
itens : 

Ao elaborar o Projeto a autora enfatize na justi
ficativa a situação do Amapá, sua organização polÍtico- Ju 
rídico como Território, entretanto, hoje, com a promulgaçã;;
da atual Constituição essa situação não mais corresponde -
com a realidade 1 pois o Amapá deixou qe ser Território e 
passou para a condição de Estado, 

Além do enfoque polÍtico-jurÍdico, foi evidencia
da t ambém a condição estrutural do Amapá em t ermos econômi 
cos - exploração de riquezas naturais que são utili?adas : 
pelas elites, sem retorno de incentivos fiscais que venham 
beneficiar a comun~ade anapaense •. D~ certa f orma essa si 
tuação ainda continua, muito embora já esteja havendo tod~ 
um trabalho embrionário, ~om a população do Estado se org~ 
nizando em movimentos sociais , buscando conquistas nos cam 
pos sociais, econÔmicos e polÍticos. Por outr9 lado a t~ 
tal autonomia só será realmente alcançada com as el eiçÕes
na qual .serão eleitos governador, deputedos federais, esta 
duais e senadores e consequentemente será instalada a a~ 
sembléia legislativa que elaborará a partir da Constitui : 
ção Brasileira , a Constit:.Jição Estadual que deverá estar 
vol tada para essas questões sociais, econômicas e polít! 
cas do Estado. I sso porque com a sociedade civil organiza
da em associaçÕes , sindi~atos e outros, exercerão uma f-;;~ 
ma de pressão para que essa Constituição Estadual esteja
realmente voltada para os interesses e necessidades concr~ 
tas da população amapaens~. 

Observa-s~ que a autora ao estabelecer seus obj~ 

tivos e definir sua metodJlogia de trabalho não se preoc~
pou em estabelecer uma correlação entre si, haja vista que 
não se verifica na metodologia os passos necessári os para 
o alcance de seus objetivos. 

Para esclarecer o nosso ponto de vista citamos -co 
mo exemplo o objetivo: " Formar uma consciência polÍti-ca -
sobre o papel e as perspectivas dos TerritÓrios no contex· 
to nacional e no que l he reserva a futura Constituição " 
na metodologia não se verificam os caminhos que serãoÍÇI pe~ 
corridos para al cançar tal obje t ivo. Daí questionarmos co 
mo e de que fo rma será conseguida essa cons ciên cia polÍti: 
ca? O que a autora do projeto está pretendendo com a p~~ 
quisa? Qual a con t ribuição que a pesquisa trará a popul~ -

ção amapaense em termos culturais? 
Essas questões são levantadas em função de não. se 

perc~ber concretamente o que realmente a autora pretende .A 
falta de clareza dos objetivos não permite uma visão dos 
pr odutos a serem alcançados dado a lfl'l-mpli tude e complexidade 
dos objetivos propostos pela autora. 

No decorrer da análise do projeto, observou - se 
que a autora coloca duas técnicas " Pesquisa de Gabi nete e 
Pesquisa de Campo " - que serão utilizadas para ati ngir os 
objetivos . Entretanto , se verifi ca que não há uma interre ' 
lação, .principalmente ~ntre os objetivos e a técnica de 
Pesquisa de Gabinete" , o que nos leva a questionar como 
ou de que maneira as leituras bibliográficas e os levant~. 
mentos histÓricos, geográfi cos , et c , irá vi abilizar o al · 
cance dos objetivos • . Acreditamos. sim que tais procedimen
tos se fazem necessários, para embasar melhor o projeto.-

Concluindo nossa anaálise verificamos que no bojo 
do Projeto a autora f az afirmações que , ao nosso ver1 já se 
riam resultados da pesquisa, uma vez que tais afirmações -
nao foram ainda comprovadas . 

III - VOTO DA RELATORA 

Diante das considerações tecidas acerca do corpo

do Rrojeto s omos de parecer que o mesmo seja devolvido à au.;; 
tora a fim de que seja reelaborados e reformulado os objeti
vos de forma clara, procurando atue.liz~-los, uma vez que 
estes já estão defasados em função ·do tempo ennque o Projeto 
está tramitando pelos Órgãos governamentais, até mesmo0p!! 
lo desinteresse das autoridades e/ou ·pela falt a de re - 
cur~os financeiros para custeio de projetos dessa natu
reza 

No novo Projeto precisa ser mel hor definido a me 
todologia, o cronograma. de atividades , além da prÓpria ju~ 
tificativa, cujos dados necessitam de melhor tratamento . T~ 

dos esses e ou t ros aspectos são importante a fim de que a 
autora deixe claro quais os benefÍcios que o Projeto trará 
ao Estado do Amapá em t ermos sociais, econÔmicos e cultur~ 
is . 

Recomenda-se ainda que na reelaboração do Projeto seja 
trabalhado as categori as de análise que se pressupõe serem 
- centralização, .autoritarismo, dominação, descentraliza 
ção e democratização que permeiam o Projeto no aspecto - ex 
positivo da justificativa, pois estes aspectos são impo~ 

tantas para dar o suporte e/ou f undamentação teÓrica que 
todo Projeto de pesquisa necessita . 

IV - VOTO DA CÂMARA 

Este é o nosso parecer. 

Macapá/AP, 27 de março de 1989 . 

MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA 
- Relatora-

A Câmara de PatrimÔnio Hi stórico e Cult ural APRO 
VA o voto da relatora. 

·Macapá/AP, 27 de março de 1989. 

LUIZ ALBERTO COSTA GUEDES 
Membro 

ROSA MARIA DE SOUSA MELO 
Presidente 

JUVENAL M~TÔNIO PIMENTEL CANTO 
Membro 

V - DECISÃO DO PLENÁRIO 
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O Consel ho Estadual de Cultura do Amapá , reunido
em sessão plenária Ordinária realizada neste data , decidiu 
acompanhar o Vot o da câmara de PatrimÔnio Histórico e Cul 

tural. 
Macapá/AP,· 29 de março de 1989 . 

FERNANDO PIMENTEl CANTO 
HELIO GUARANY DE SDUZ.O. PENAFDRT 
ROSA MARIA DE SOUSA MELO 
MANOEL BISPO CDRRtA 
FRANCISCA DE MORAES GJEDES 
MARIA NEUSA CARMO DE SOUSA 
LUIZ ALBERTO COSTA GUEDES 

GOVERNO DO ESTADO DO fJJ.AAPÀ 
cõNsElHo EsTADuAL DE EDuCAçÃO 
CÂMARA DE ENSINO DE 12 GRAU ---------

PARECER N2 008/89- CEE 
PROCESSO Nº 04/89- CEE 

RATIFICA DECISÃO DO CONSELHO DE CLASSE DA ESCOLA DE 1º 
E 2º GRAUS " GOVERNADOR JANARY GENTIL NUNES " - FUNDAÇÃO -
BRADESCO, REALIZADO ElA 21.12, 88 , SOBRE A PERMANÊNCIA DA 
ALUNA ANDR~A RIBEIRO CARNEIRO NA 6~ StRIE DO l Q GRAU NO 
PRESENTE ANO LETIVO, 

I - HI STÓRI CO 

O Senhor Carlos Al berto Silva Carneiro, geni tor 
da aluna menor ANDRtA RIBEIRO CARNEIRO , per tencente a 6ª 
série do 1º Grau, turma "· B " da Escola de 12 e 2º Graus 
" Governador Janary Gentil Nunes "- Fundação Br adesco , enc!:! 
minhou requer imento datado de 19 . 01 .89, ao Senhor Preside~ 
te deste Conselho Estadual de Educação, solici tando pronu~ 
ciamento do mesmo sobre o amparo legal quanto a uma nova o 
portuni dade de recuperação final na discipl ina Português ~ 
negada a aluna em razão da decisão t omada pelo Conselho -
de Classe do referido educandário, realizado em 21 . 12 . 88 . 

O documento ao dar entrada neste Consel ho , trans 
formou-~e em processo sob o nº 04/89-CEE, e após as provi 
dências de praxe foi gnviado à Câmara de Ensino de 12 Grau 
para fins de análise g posterior emissão de parecer, caben 
do a este Conselhei ro a responsabilidade de proceder o r e 
lato, 

II - ANALISE 

O processo nº 04/89- CEE , compÕe-se do seguinte : 
01- Requerim3nto do senhor Carlos Albert o Silva ~ 

Carneiro à Escola. 
02- Expediente da Direção da Escola ao Sr . Carlos 

Al berto 3ilva Carneiro . 
03- Requerim3nto do Sr. Carlos Alberto .Silva 

Carneiro ao Sr . Presidente do Conselho Esta 
dual de Educação , 

04- OfÍcio n~ 003/89 da direção da Escola ao Sr . 
Presidente do Conselho Estadual de Educação, 

05- Portaria de ·convocação do Consel ho de Classe , 
06- Cal endário Escolar , 
07- Ata da r3união do Conselho de Classe foto 

- cÓpia ) . 
08- Diário de Classe ( foto- cÓpia ). 
09- OfÍcio n~ 004/89 da direção da Escola ao Sr. 

Presidente do Conselho Estadual de Educação . 
Pelo requerimento datado de 17 . 01 , 89 , o peticioná 

rio solicita junto à direção da Escola, através do seu Co~ 
selho de Classe, nova oportunidade para sua filha, haja vist ; 
ter ficado reprovada 3m Português, após a recuperação f i 
nal. Em resposta imediata ao requerente, a Escola comunica 
-lhe a impossibilidad3 de uma nova recuperação f i nal, em 
virtude da decisão unânime jã tomada pelo Consel ho de Clas 
se, real izado em 21.12.88, após exposição da professora d; 
Português sobre o des3mpenho ·da aluna durante o ano l eti 
vo . 

Segundo o OfÍcio D04/89, da direção da Escola ·ao 
Sr . Presidente deste CEE , foram proporcionadas ~ aluna , !:! 
lém da recuperação final, as recuper ações paralela e tera 
pêutica ao longo do exercÍcio letivo, s em que AndrÉa de 
monstrasse qualquer interesse e~ melhorar seu aproveitame~ 
t o, o que f ez com que , repetidas vezes fosse chamada ao Se 
tor de Orientação Educacional . 

Cabe- nos esclarecer que o Regi mento da ' Escola , em 
seu Art. 57 determina: 

" Ar t . 57 - Irá para o Conselho de Classe , após a 
recuper ação f i nal , o aluno que , em 
a t é três disci pl inas no mw:imo , obti 
ver média inferior a 6 (sei s ) e ou 
igual ou superior a 5 (cinco) . 

Parágrafo Único:- O Conselho de Classe homologará a r~ 
provação do aluno ou suger i rá que lhe 
seja dada uma nova oportunidade", daÍ 
a Escola, através do seu Conselho de 

Cl asse , haver-se antecipado à solicitpção do genitor de A~ 
dréa , j untamente porque, um direito assegurado por Regime~ 
t o é extenciuo a todos, 

O referido regimento ainda prevê em seu Art . 42 : 
" Ar t. 42 -Fica estabelecida a média 6 , D (seis ) 

para aprovação final " 
Como se pode observar no quadro abaixo , dos qu~ 

tro bimestres , somente no terceiro , a al una alcançou , em 
Português , nota um pouco acima do mÍnimo exigido pelo Regi 
menta , que também não permiti arredond~mento de méd i as. 

B i 

Resultados obtidos em Port uguês - 1988 

m e s t 

12 

2º 

3º 

4º 

r e s N o t a s 

5 ,0 

5 ,0 

5 ,5 

5 ,5 

Extraindo-se a média aritmética dos bimes tres s ua 
média final foi 5, 5 ( cinco e meio ), ficando desse -modo 
para recuperação f inal . 

Na recuperação final, após 2 (dois) i nstrumentos 
de avaliação, á al una alcançou a média 5 ,0 (cinco) outra 
vez abaixo do mínimo necessário par a aprovação . 

Em função da média al cançada na rec~peração final 
, a mesma foi submetida a jul gamento pel o Conselho de Cla~ 
se realizado em 21.12 . 88, de acordo com o cronograma · pr~ 

visto no Calendári o Escolar do Estabelecimento de Ensino.~ 
pÓs a exposição da professora dã disciplina, a decisão do 
colegiado foi unânime pela sua permanência na mesma série , 
consumando- se definitivamente s ua reprovação ,conforme teor 
da ata anexa ao presente processo . 

Segundo a direção do Es tabelecimento os pais . de 
Andréa sempre esti veram informados da situaç;;_o de sua filha , 
.através de boletins expedidÕs pela Escola , periodicamente, sem 
que tenham demons tado ao longo do ano l etivo , qualquer preocu= 
pação com o caso , deixando para reclamar somente a pós o en 
cerramento des te , quando a mesma já es tava . reprovada . 

Lembramos também que de acordo com o teor do Ofi 
cio 004/89J a aluna no presente ano l etivo está regularme~ 
t e matriculada e cursando a 5~ séri e do 1º Grau , turma "C" 
da Escola de 1º e 22 Graus " Governador Janary Gentil Nu 
nes". 

III - VOTO DO RELATOR 

Em virtude da Escola de 1º e 2º Graus " Gover 
nadar Janar y Gentil Nunes " haver esgotado todas as poss~
bilidades de ajuda à aluna Andréa Ribeiro Carneiro, no sen 
tido de evi tar sua reprovação , através das diversas formas 
a l ternativas de recuperação e pela fiel apl icação do seu 
regimento , opinamos favorávelmente pela ratificação da d~ 
cisão t omada pelo Consel ho de Classe quanto à permanencia
da.referida aluna na 5~ série do 1º Grau , no presente ano 
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l etivo. 

IV - VOTO DA CÂMARA 

Este é o nosso parecer. 

Macapá, 27 de março de 1 .989 . 

RAIMIJ'JDD VILHENA DA ROCHA 
- Relator -

A Câmara de Ensino de 1º Grau aprova o voto do r~ 

l ator . 
Macapá, s ala ~e reuniÕes prof . Reinaldo Mauríc~o

Goubert Damasceno , 27 de março de 1,989 . 

MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 
RAIMUNDO VIL.HENA DA ROCHA 
JOst ALDEOBALDO - ANDRADE 
MARIA DIAS ALCÂNTARA 

V - DECISÃO DO PLENÁRIO 

- Presidente -

O Conselho Estadual de Ed ucação, em sessão plena , 
realizada nesta dat a, aprova o voto da Câmar a de Ensi no de 
1º Grau, nos termos do voto do relator . 

Macapá·, sala de reuniÕes plenárias "Prof. 
Quirino da Silva " , 94 de abril de 1,989 . 

NILSCN M(liJTffiiL DE ARAÚJO - Presidente -

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
RAIMUiiJOA I RENE TÁVORA DE ~ENDONÇA 
RAIMUNDO VILHENA DA ROCHA 
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LOPES 
JOSt ALOEOBALOO ANDRADE 
RAIMUNDO GUEDES DE ARAÚJO 
MARIA DA CONCEIÇÂO COELHO DE SOUZA 
MARIA DIAS ALCÂNTARA 

ESTADO DO AMAPÁ 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE ENSINO DE 2º GRAU E SUPLETIVO 

PROCESSO Nº ?0/88-CEE
PARECER Nº009/89-CEE 

Mário 

APROVA O PLANO DE EXECUÇÃO DOS EXAMES DE EDUCAÇÃO GERAL DE 
12 E 2º GRAUS E EXAWES ESPECI AIS DE 1º GRAU SPG/VIA RÁDIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 1989 , 

I - HISTÚRICO : 

Através do OfÍci o nº 9911/89-DESU/SEEC, a Secre~ 
ria de Educação e Cultur a enviou a es t e Conselho o Pl ano 
de Realização dos Exames Supletivos para o exercÍcio. de 
1989; t endo sido submetido a uma 1ª análi se , foi constata
da a necessidade de reformulação, ~endo o processo reen~a 
minhado a Divisão de Ensino Supletivo, onde, por decisão : 
da-quele Órgão , foi el aborado um novo Pl ano , objeto da pre 
sente aná_lise , sob a denominação de "Plano de Execução do~ 
Exames de Educação Geral de 1º e 22 Graus e Exames Especi 
ais .de 1º Grau SPG/VIA RÁDIO, para o execício de 1989", -

II - Al'IJÁL:ISE: 

Ao efetivar a anál ise da justificativa do Plano 
, parece-nos importante destacar alguns pontos e sàbre es 
tes tecer consi derações , até porque têm sido objetos cons 
tantas de referência em mui tos Pareceres deste Conselho , 

Registra a Di visão de Ensino Supletivo , a tí tu 
lo de ilustração , um quadro demostra t i vo do percentual d~ 
aprovação e reprovação nas diversas discipl inas dos Exames 
Supletivos de janeiro a •. dezembro de 1988, a nível de 1º e 
2º Graus , real izados no munic~pio de Macapá. Em sua análi
se dos percentuais de aprovação e reprovação , diz a DESU 
" ter chegado a conclusão de que precisamos , urgentemente , 
efetuar uma séria avaliação e consequente reformulação em 
t oda a operacionalização dos exames , haja vista o crescen-

te --percentual de reprovaÇão em dadas disciplinas" • 
Muito nos apraz constatar que a DESU esteja cons 

ciente da necessidade de " uma séria avaliação" e " cons~ 
quente refor mulação" na operaci onalização dos exames supl~ 
tivos, buscando a identificação efetiva ~ concr eta da nos 
se clientela dentro do seu context o sócio - polÍ tico - eco 
nÔmico - cultural e uma verdadeira adequação dos conteÚdo~ 
a esta r ealidaele" , 

Esta preocupação t em sido exaustivamente evide~ 

ciada , como já nos referimos anteriormente , em muitos Pa~ 
ceres , e , esperamos que realmente a DESU concretize seus 
propÓsitos da melhor f orma possível , seguindo as medidas
que el a prÓpria estabeleceu , tais como : a redução gradati
va do número de localidades , cuja oferta dos exames é in 
viável , considerando o número de candidatos e o custo op~ 
racional; a confecção criteriosa de um questionário que 
busque a identificação eficaz da clientela ; a reativação -
da Banca de Exames , que , num trabalho intenso e cr~terioso 
, buscará adequar o conteÚdo programático das discipl inas
à realidade do candidato; a descentralização , como f orma 
de dinamizar os exames e diminuir os seus custos , 'através 
das DECs municipais. 

Ainda em sua justificativa, a DESU refere-se à 
necessidade da realização dos Exames Especi ais do Curso SP 
G/VIA RÁDIO de 5ª a 8~ Série, dirigido exclusivamente aos 
alunos matricul ados no referido Curso, que, em função da 
especificidade da clientela , possui metodologia apropriada 
, sendo realizado em três etapas : a 1 ª constituÍda das dis 
ciplinas de Português e História ; a 2ª com Geografia ; 
Ciências e a 3ª , com Matemática, O.S. P.B. e'E .M.~ . . Para 
1989 , está programada a realização da 1ª e 3ª etapas; em 
virtude de não haver sido gravada , no ano de 1989 , a 2ª ~ 

tapa está prevista para o 1º semestre do ano em curso . 
Dessa forma , tendo para a 1ª Etapà uma matrícul a 

inicial de 1525 alunos , cons idera a DESU necessária a ofer 
ta do exame especÍfico uma exigência social, porque estar~ 
sendo oportunizada a conclusão das quatro Últimas séries 
do ensino de 1º Grau a uma significativa'client el a ,que , i~ 

clusive, poderá engajar-se nos Exames de Massa, realizados 
" a posteriori". 

Assim sendo , está previsto, em Suplência de Edu 
cação Geral a nível de 1º e 2º Graus que serão oferecidos: 
2 (dois ) Exames no ano , sendo o primeiro no mês de j ulho a 
brangendo Macapá e Santana e o segundo em dezembro ~bran 
gendo Macapá, Santana, Mazagão , Tartar ugalzinho, Amapá 
Fer reir a Gomes , Calçoene , Oiapoque e Laranjal do Jari, 

O perÍ odo de inscrições, para os exames de jul ho 
será de 10 .04 ,89 a 12 . 05. 89 e para os exames de dezembro , 
de l l .09 .89. a 13. 10, 89, podendo ser inscritos candidatos 
com 17 ( dezessete ) e 20 ( vinte ) anos compl etos para o 
1º e 2º Graus, respectivamente , sendo os locais de inscri
çÕes a prÓpri a Divisão de Ensino Supletivo ( atr avés da 
Coordenação Geral dos Exames ), o Centro de Estudos Supl e 
t i vos " Emílio Médi ci" e as DECs dos demais muni CÍpios . S~ 
rá oferecido a cada candidato inscrito um Edital dos Ex~ 
n~s , dando conhecimento de t odas ,as i nformações necessár!: 
as . 

Em seu Pl ano sobre os· Exames de Suplê~cia de Edu 
cação Geral da OESU detalha as seguintes informações:a el~ 
boração das provas a ser efetivada pela Banca de Exames ~ 
formada por O? (sete) professores do Centro de Estuoos Su 
pletivos; a avaliação, que es t abel ece como. critério par~ 
aprovação a no ta mÍnima de 5,0 (cin~o) em cada discipl ina , 
numa escala de O (zero) a 10 (dez) ; a expedição de documen 
tos e o calendário de realização dos Exa~s . . -

Pelo calendário estabelecido , os exames de julho 
, previstos apenas para Macapá e Santana para ~ 12 Grau, 
realizar-se-ão no período de 1 . 07 . 89 à 0? .0? . 89 , e para 
o 2º Grau, o perÍodo de l , O?. 89 à 11. O?. 89, abra·ngendo 
as disciplinas componentes do NÚcleo Comum·. 

Os exames de dezembro, de maior abrangência , já 
que abrangerá todos os municÍpios para o 12 Grau e para o 
22 Grau, os perí odos de realização .foram estabel ecidos de 
11, 12 ,89 à 17 ,12 . 89, para o 1º Grau e de 11 ,12 . 89 à 19 
.12 ,89, para o 22 Grau. 

Sobre os Exames Especiais para a clientela do Cur 
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so Supl etivo l Q Grau SPG/VIA RÁDIO const am i nformaçÕe s so
bre : as i nscri ç Ões, restr i tas aos alunos do Cur so; o peri~ 
do das i nscriçÕes, sendo de 15 .05 a 26 .05. 89 para os exames 
de julho e de 29. 10 a 09. 11.89 para os exames de dezembro ; 
os locais de i nscr ição , re l acionapos por muni cipio ou loc~ 
l i dade ; a elaboração da s provas , a ser efet i vada num trab~ 
l ho i ntegrado ent re o Banco ProvisÓrio e os Orientadores de 
Aprendizagem , de acordo ccim o conteÚdo programático e a es 
pecificidade da clientel a . 

Quant o ao cal endário de r ealização dos exames , a 
et apa de junho será cumprida em 24 .06 .89 , com Ci ências e 
25.06 .89, com Geograf ia, ambas no turno da noite . Já a eta 
pa de dezembro, se real i zará em 19 .12.89 , com Português ; 
10 . 12.89, com HistÓria, tambe~ no periodo notur no . Os lo
cais de reali zação estão definidos, tanto para a l! etapa 
como para a 2~, em todas as localidado; s urn.Je ~er~o ef etiva 
dos os exames . 

Como é possível observar , o pres ente Plano procu= 
ra demonstrar o propÓsito da Secretaria de Educação e Cu! 
t ura , através da Divi são de Ensino Supletivo, de aper fei 
çoar seu trabalho na área de Exames , atentando não só par a o 
cumpr iment o dos disposi tivos l egais , como também para a m~ 
l horia da oper aci onal ização de tão importante setor daqu~ 

la Divisão . 

III - VOTO DA RELATORA : 

Por considerarmos que o Plano em questão, além de 
contemplar a r ealização de ativi dades de grande al cance so 
cial , está em consonância com o que dispÕe a l egisl ação 
pertinente , somos favorável à sua aprovaçao. 

Este é o nosso par ecer. 

Macapá , 03 de abril de 1,989 . 

MARI A DAS GRAÇAS DE DUVEIRA LOPES 
Relatora -

IV - VOTO DA CÂMARA: ------
A Câmara de Ens i no de 22 Grau e Supl eti vo aprova 

o voto da rel atora . 
Macapá , sal a de reuni Ões de Câmaras Prof . Reinal 

do Maurício Goubert Damasceno , 03 de abril de 1989, 

RAI MUNDO GUEDES DE ARAÚJO - Presidente
MARIA DA CQ~CEIÇÃO COELHO DE SOUZA 
MARI A DAS GRAÇAS DE OUVEIRA LOPES 
RAIMLNDA !RENE TÁVORA DE MENDONÇA 

V - DECI SÃO DO PLENÁRIO: - ---
O Conselho Estadual de Educação , em sessão pl ena 

realizada nesta data , aprova o voto da Câmara de Ensi no de 
2º Grau e Supletivo , nos termos do voto da rel atora. 

Macapá, sal a de reuniÕes plenárias Prof. Mário 
Quirino da Sil va , 04 de abril de 1989 , 

Nilson Montoril de AraÚjo 
Eduardo Seabra da Costa 

Presidente 

Rain.unda ! rene Távora de Mendonça 
Raimundo Vil hena da Rocha 
Maria das Gr aças de Olivei ra Lopes 
José Aldeobal do Andrade 
Raimundo Guedes de AraÚjo 
Maria da Conceição Coelho de Souza 
Maria Dias Alcântara 

GJVERNO DO AMAPÁ 
CONSELHO DE EõUCÃÇÃD 

CÂMARA DE ~ DE 12 GRAU 

PARECER Nº 58/88-CTE 
PROCESSO NºBD/88-CTE 

RECONHECE A ESCOLA DE 1º GRAU " S.ANTA BARTOLDwtA 
NIO " 
I - HISTÚRICO : 

CAPITÂ 

Através do OfÍcio n2 7128/ 88-GAB/ SEEC, datado de 
20,09.88 , o Senhor Secret,rio de Educação e Cultura do Am~ 
pá enviou ao senhor Presidente deste Conselho dé Educação, 
a documentação da Escol a de l Q Grau " Santa Bartol oméa C~ 
pi têni a " para fins de reconhecimento junto a este Colegi~ 
do, em cumpri mento aos dis positivos cont i dos na resolução
nº 14/83-CETA , bem como das orientações emanadas através -
do Parecer nº 24/88-CTE . A referida documentação foi pr~ 
tocolada na Secretaria do Conselho de Educação , transfor -
mando- se em processo s ob o nº 60/88-CTE , sendo depois e~ca 
minhado à Câmara de Ensino de lQ Grau para a devida análi: 
se e poster ior emissão de Parecer , 

II - ANÁUSE: 

A Escola dE lQ Grau Santa Bartoloméa Capitânia 
l ocalizada à Avenida Duque de Caxi as , nº 908, nesta cidade 
, teve o ano de 1959 , como o marco de sua i deal ização , por 

·ocasião da visita da Madr e Geral I rmã Constatina Bal dinuc 
~i , a nossa cidade, quando a entidade,mantenedora , Assoei~ 
ção Cultural Nossa Senhora Menina apresentou através da e~ 
tão Divisão de Educação do TerritÓrio Federal do A~apá ao 
Instituto Nacional de Estudos PedagÓgicos- INEP , a doeu 
mentação , sol icitando aut orização para f undar o Curso No~ 

mal Regional Santa Bartol oméa Capitânia , cuja finalidade 
era a cooperação com o Governo do Amapá no desenvolvimento 
Cultural de sua juventude feminina. 

ApÓs a autorização a titul o precário para o fu~ 
cionamento do curso junto aos Órgãos competentes, realizaram- . 

.se os exames de admissão na 1ª quinzena do mês de março de 1960 
e, na 2ª quinzena do mês tiver am inicio as aulas . 

Na época , não possuindo prédio , a entidade obte 
do Exmo . Sr . Governador Pauxy Gentil Nunes , autorização p~ 
ra utilizar- se parcialmente das instal ações da antiga Esco 
la Domésti-ca , hoje. escola de 12 Grau Irmã Santina Rioli , p~ · 
ra dar i nÍcio as aulas do curso anter iormente mencionado.-

Em 1960 , foi dado inÍcio à construção do prédio 
prÓprio da escola com suas instalações· simples, modestas e 
bel)l adaptadas ao nosso clima . 

Ainda em novembro de 1960, a enti dade mantenedora 
apresentou documentação junto à Seccional de Bel ém solici 
tando a abe r tura do Curso Ginasial e , ao mesmo tempo,pediu 
e conseguiu do Diretor da então Divisão de Educação do Ter 
ritÓrio do amapá, o registro para a implantação do Curso: 
Primário a fim, de possi bilitar o atendimento de forma in 
tegral à juventude femi nina . O registro supramencionado 
foi dado a título precári o pelo prazo de um ano , isto e , 
até 31.12 .61. 

Em 15 .03.61 , iniciaram- se as aul as dp Curso Primá 
rio; no dia 1,04 .61, as do Curso Regional e no dia 2.05 .61 
, final men te as do Curso Ginasial . 

ConcluÍdo o prédio em 1961 , o mesmo passou a deno 
mina-se " Ginasi o San t a Bartoloméa Capi tânio " , sendo re 
gistrado no Serviço Social sob o n2 1115 , oferecendo os 
seguin tes cursoey com os seus respectivos efetivos: 

a)-Pré-Primário: 42 alunas 
b)- Primário Fund amental : 

12 ano 
2º ano 

25 alunas 
23 alunas 

3º ano 24 alunas 
4º ano 29 alunas 

c) -Primário Compl ernen tar : 27 al unas 
d )-Normal Regional : 2~ série com 15 alunas 
e) -Ginasial. : H série com 18 alunas . 

O efetivo da escol a naquele ano foi de 203 
nas , 

a lu 

Em 1964 , o Curso Normal Regional Foi extinto, 
Em 1962 o seu projeto educacional sofreu al tera 

çÕes , visando a Formação integral do jovem, passou a rece 
ber alunos do sexo masculino, isto é , formando as cl asses
mistas. 

Em l$77 , o Curso Ginasial fo i extinto e a escola
passou a dar ênfase ao Ensino de 1º Grau , com a impla~t~ -
ção da Lei nº 5692/71 a qual foi impl antando-se gradativ~ 
mente até a 7ª série do lQ Grau . 

Em 1979 , foram extintas as 5ª , 6~ e 7ª séries do 
12 Grau, devido o reduzido número de alunos . 

-
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Art. 3º - Est e Decreto entra em vigor na· data de sua 
assinatura, revogadas as disposiçÕes em cont rário . 

GABINETE DO PREFEITO DE OIAPOQUE, em 20 de março de 
1.989. 

WILTON DE OLIVEIRA CALLF 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPDQUE 

DECRETO (P) Nº 096 de 20 de março de 1989 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPDQUE, usando das 
çÕes que lhe São conferidas pelo arti go 34, VIII, 
6.448/77, 

RESOLVE: 

atribui 
da Lei 

Art . 1 Q - Nomear EUCLIDES CArROS DE MJAAES , para exer
cer o cargo em comissão de Secretário Especial de Apoi o A~ 
ministrativo , cÓdigo PMD-8EEA- DAS .2, da Prefeitura Munici 
pal de Oiapoque 1 a contar de l Q de março de 1,989. 

Art. 2º - As DivisÕes de Administração e Finanças tomem 
conhecimento e providências . 

Art . 3º - Revogam- se as disposiçÕes em cont rário. 

Gabinete do Prefeito ~unicipal de Oiapoque , em 20 de 
março de 1989 

VIILTDt\l DE OLIVEIRA CALLF 
Prefeito 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO PROVISÓRIO DE PESSOAL CIVIL 
DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - EDITAL N9 001/89-SEEC 

O Secretário de Educação e Cultura do Estado do Amapá , 
· de acordo com o Decreto (N) 0017 de 03 de maio de 1989 . , 

torna público que estarão ·abertas, na cidade de Macapá-Ap, 
no perí odo e l ocal abaixo citados , as inscrições para o 
Concurso PÚblico destinado à admissão em empregos regidos 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), pertenceo
tes ao Quadro Provisório de Pessoal Civil do Governo do Es 
t ado do Amapá, criado pelo Decreto (N) n9 0016 de 21 de 
abri l de 1989 , nas seguinte s categorias funcionais: 

* Professor de 1~ à 4~ série, classe A, 
* Professor de 5~ à 8~ série , classe B 
* Professor de 29 grau, classe C 
* Técnicos Educacionais: 

- Supervisor Escol ar 
- Orientador Educacional 

i< Agente de Limpeza e Conservação (servente) 
•'<· Auxilia·r Operacional de Serviços 'Diversos - A(merendeira) 

l i . DAS INSCRI ÇÕES 

2.1 . Período 
2. 2. Horário 
2. 3. Local: 

2.4 . Condições 

08 a 12 de maio de 19R9 
09 às 17 horas 
Auditório da SEEC , Av. Fab , .n9 0096, 
Bai r ro Central 

Poderão inscrever-se . 

2.4. 1. Para o Magistério de 19 e 29 graus : (anexo!) 

a) Para Professor de 29 grau - os portadores de hab i li 
t ação específica obtida em Licenciatura Plena ou habi lita= 
ção legal equi valente e registro do MEC. 

b) Para Professor de 19 grau (5~ a 8~ série) - os por
tadores de habi l i tação específica , obtida em Licenciatura 
Curta para o 19 grau ou habi ri tação l egal equivalente e r~ 
gis tro no ~fEC. 

c) Para Professor de 19 grau (1~ a 4~ série) - os por
t adores de hab ilitação es pecífica ao Magistério, obtida em 

Curso de Formação de professores a nível de 29 grau.t 

2.4.2. Para Técnicos em Assuntos Educacionais - os portad~ 
res de habilitação específica em Orientação Educacional ou 
Supervisão Escolar, obtida em Licenciatura Pl ena ou Curta 
em Pedagogia. 

2.4.3 . Para Pessoal de Apoio. 

a) Para Agentes de Limpeza e Conservação (servente) 
os portadores de escolaridade equivalente à 3~ série do 19 
grau. 

b) Para Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - A 
(merendeiras) os portadores de escolaridade equivalente à 
4~ série do 19 grau. 

2.5 . No ato da inscrição o candidato deverá: 

2.5. 1. Apresentar Carteira de Identidade ; 
2. 5. 2. Comprovar o pagamento da taxa de inscrição, r ecolhi 
do através do Banco da Amazônia S/A, na conta n9 190.152-
5, nos valores de: 

a) NCz$ 5,00 (cinco cruzados novos) ~ para pessoal de 
apo~o; 

b) NCz$ 10 ,00 (dez cruzados novos), para o Magistério 
e Técnicos em Assuntos Educacionais. 

OBSERVAÇÕES : 

a) O formul ário para reco l himento da taxa de inscrição 
será fornecido, pela Agência do Banco da Amazônia S/A; 

b) A taxa, uma vez paga, nao sera restituída em hipó 
tese alguma; 

c) Não será aceita inscrição condicional,.sob quais 
quer alegações; 

d) Será permitida a inscrição por procuração, de:·sde que 
apresentado o respectivo mandato, bem como a fotocópia au
tent icada da Carteita de Identidade·do candidato. Nesse ca 
so o procurador deverá ap resentar sua Carteira de Identida 
de. 

2.6. Cumpridos os requi~itos e condiçÕes m~ncionadas 
nos itens 2.5.1 e 2.5.2., o candidato receberá o Cartão de 
Identificação e o Programa do Concurso . 

III - DOS REQUISITOS PARA VALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO ' CON
CURSO 

3. 1. Para assegurar sua participação no Concurso , o can 
didato deverá preencher os . seguintes requisitos : 

a) Ser brasileiro, e, se estrangeiro, prova de perma -
nência regu l ar e definitiva no Brasil, nos termos de legi~ 
lação pertinentes; 

b) Ter. idade máxima de 50 (cinquenta) anos, com exce -
ção do candida to que possuir condição de servidor público 
ativo, contados a té a data de encerramento das inscr~çoes 
(art . 49 , parágrafo único da Lei n9 6.334, de 31.05.76 ); 

c) Estar quite com as obrigações eleitorais, para am 
bos os sexos , e militares, para os do sexo masc~lino; 

d) Possuir o comprovante de escolaridade exigi do no 
i t em 2. 4, expedido por es t abelecimento Oficial ou oficial i 
zado na forma da Lei e deyidamnte registrado no Órgão f i s= 
calizador do exercício da profissão , a ser. comprovado no 
dia da admissão. 

3.2. Anular-~e-ão, sumariamente, a inscrição e t odos 
os atos dela decorrentes, se o candidato não comprovar, no 
ato da admissão, que atende a todos os r equisit os exigidos 
no presente Edital . · 

IV - DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

4 . 1. O candidato a qual quer categoria constante no pre 
sente Edital, será submetido a processo sel etivo , de çará= 
ter eliminatório e classificatório, cujas provas constarão 
de:· 

4. _1.1. Para o Hagistério de 19 e 29 Graus e Técnicos em As 
sun t os Educacionais. 

a) Português 
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b) Procedimentos Pedagógi cos 

4. 1.2 . Para o Pessoal de Apoio . 

-a) Português 
b) ~!a temática 

4. 2. As provas terão os seguintes valores : 

a) Português . .... . .. .. . . ...... .. . .. .... . · 
b) Procedimentos Pedagógicos .. .. • ... . . . .. 
c) Matemática 

(30) pontos 
(30) pont os 
(30) pontos 

4.3 . O candidato que não obtiver o mínimo de 15(quinze) 
pontos em qualquer das provas , ficará e l iminado , automati
camente, do processo s el e tivo . 

V - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

5. 1. A realização das provas do Conc-urso , mencionaria 
neste Edital terão suas da t as , horários e l ocais oportuna
ment e d i vul gados através de Edital, publicado no Diário O
fic i al do Es t ado e outros meios de comunicação. 

5.2 . O candi dato deverá comparecer ao local des ignaria 
para as provas com antecedência de 30 (trinta) minutos do 
horário previsto para iní cio dos trabalhos , muni do necess~ 
riamente de Cartão de Inscrição, Carteira de Identidade e 
cane ta esferográfica (tinta azu l ou preta) . 

5 . 3. As r espostas serão transferidas do caderno de pr~ 
vas para o Car tão- resposta , onde constará apenas , o numero 
de inscri ção do candida t o e o código da categoria funcio -
nal para a qual concor re. 

5.4 . Será considerada nula , a respo~ta que, no Cartãc
resposta contiver duplicidade, emenda e/ou rasuras, bem 
como qualquer tipo de sinal que possa identificar o candi
dato , além dos exigidos no item anterior. 

5. 5. Não haverá , sob p'1:etexto a l gum, segunda 
para qualquer prova do Concurso . 

VI - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

chamada 

6 . 1. O resultado das provas será publicado no Diár i o O 
ficial do Estado, podendo ainda , a critério da Secretaria 
de Educação e Cultura , serem utilizados outros meios para 
divulgação inclusive o uso de Termo de Ciência em data, ho 
rário e local, previamente informados ao- candidato . 

6.2 . Não ser á concedido vistas de provas. Os eventuais 
recursos sobr e recontagem de pont os, serão interpgstos no 
prazo de 48 horas, a partir da divulgação do resultado 
através de requerimento, devidamente fundamentado, entre 
gues no Protocolo da Secretaria de Educação e Cul tura. 

VII - DA CLASSIFICAÇÃO E H0}10LOGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1 . A cl assificação f i nal do Concurso será publicada 
no Diário Oficial do Estado, sendo elaborada na ordem de -
crescente do somatório dos pontos obtidos pelo candidato 
nas provas e dela constarão apenas, os candidatos que ob -
tiverem o mínimo de 30 (trinta) pontos necessários para 
habilitação. 

7 . 2. A classificação final será , ainda , distinta e es
pecífica, por categoria funcional . 

7 . 3. Em caso de igualdade no tot-al de pontos, para fins 
de classificação, terá preferência, o candidato que: 

a) Obtiver maior número de pontos na prova de Procedi
mentos Pedagógicos, nas categorias de Hagistério e Técnico 
em Assuntos Educacionais , (itens 2.4. 1 e 2 .4 . 2.); 

b) Obt i ver maior número de pontos na prova de Portu 
guês , para o pess oal de Apoio (item 2.4 . 3 . ); 

c ) For ma i s i doso ; (toda s as cat egorias ) 

d) For casado. (todas as ca t egor i as ) 

VI II. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 

8 . 1. O concur so será vá lido por 02(dois ) anos , a con 
tar da data da homol ogação , a s er publicada no Diário Ofi
c i al do Es t ado , podendo ser pr orrogado, a critério da Ad -
mini stração, por i dênt ico período . · 

IX. DAS DISPOSI ÇÕES GERAI S 

9 . 1. Será exc l uído do Concurso , o candidato que: 

a) Retirar- se do recinto, s em autorização, durante 
r ealização das provas; 

b) For descortês com os coordenadores do concurso 
seus aux i liares ou qualquer autoridade presente; 

a 

c) Durante a real i zação da prova , for surpreendido em 
comunicação com outro candidato ou pessoa es tranha, - ou
utilizando- se de livros , notas ou impressos ; 

d) Fizer através de qualquer documento , 
falsa ou inexata; 

comprovaçao 

e) Não mantiver atuali zado seu ender eço, junto ao De -
partamento de Pessoal da Secretaria de Administração . 

9.2 . A classificação no processo seletivo nao assegura 
ao candidato o direito ao ingresso automático no Serviço 
Público Estadual, mas apenas a expectativa de ser nele ad
mitido segundo a r igorosa ordem classif i catória, ficando a 
concretiz~ção desse ato condicionada ~ observância às dis
posições l egais pertinentes e, sobretudo, ao inter esse e 
conveniência da Administração . 

9.3 . O candidato convocado para admissão, poderá, uma 
única vez , requerer adiamento e reposicionamento , sendo 
posicionado após o Último classificado . 

9 . 4 . Não será fornecido ao candidato qualquer documen
to comprobatório de classificação no processo 'selet i vo, v~ 
lendo, para esse fim , a homologação pub,licada no Diário 
Oficial do Estado . 

9. 5 . O candidato aprovado e classificado poderá ser a~ 
mi t i do para servi r, em qualquer localidade do Estado , de 
acordo com as necessidades e conveniências da Admini s tra -
ção. Em ca so de recusa da designação , será procedida a ime 
diata re scisão contratual . 

9 . 6. A inscrição implicará a aceitação pl ena das nor-
mas estabelecidas neste Edital , das q~ais não se poderá 
alegar desconhecimento. 

9. 7 O candidato que tenha sido exonerado ou demitido a 
bem do serviço público ou por justa causa , a menos de 05 
(cinco) anos não poderá inscrever- se neste Concurso Públi
co . 

9 . 8. Os casos omissos serao resolvidos pelo Secretário 
de Educação e Cultura . 

}!acapá/Ap , 04 de maio de 1989 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Secretário de Educação e Cultura 

GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONCURSO PÜBLICO - k~EXO I 

Relação das especial i dades para o }!agistério de 19 e 29 
graus . 

1. PROFESSOR DE 1 ~ à 4~ S~RIE- CLASSE A 
2. PROFESSOR DE LICENCIATURA CtlRTA - CLASSE B 

2.1. Educação Física 
2.2. Ciências 
2.3 . Letras 
2.4. Estudos Sociais 
2. 5 . Educação Ar tís tica 
2. 6 . Ticni cas Agrícolas 
2. 7 . Técnicas Comercia i s 
2. 8 . Edueação p /o Lar 

3. PROFESSOR DE LICENCIATURA PLENA - CLASSE C 

3. 1. Geografia 
3. 2. His t ória 
3 . 3. Let r as 
3.3 . 1. Por tugoê s e Li te ra t ura 
3 . 3. 2. Por t uguês e Inglês 
3. 3 . 3 . Por t uguês e Francês 
3. 4. Ha t emática 
3 . 5 . Física 
3.6 . Química 
3 . 7 . Bi ol ógia 
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Em 1980, a escola passou a denominar- se " Escola 
de 1º Grau Santa 8artoloméa Câpi taneo " , em atendimento à 
Resolução nº 07/76-C~TA e Portaria n2 321/76- SEEC, em sub~ 
ti tuição à nomenclatura " Ginasio " • 

Atualmente ~ escola mantém: Educação Pré-Escolar
( Maternal e J ardim de Infância ) e o Ensino de 1º Grau ( 
H a 4ª série) • · 

A Escola de 12 Grau Santa 8artoloméa Câpitanio,ao 
longo de sua existen~ia teve suas atividades amparadas p~ 

los seguintes atos: 
1)-Certificado de Funcionamento do Curso Nqrmal Regi~ 

nal, assentado às folhas de nº 26, do livro nº 2 da Divisão de 
Educação do TerritÓrio Federal do Amapá,no ano de 1960. 

2)- Autorização para funcionamento , a títul o precário , 
até 31 .12.61, do Ensino Secundári o -MEC. 

3)-Funcionamento Condicional do Ensino Secundário MEC, 
Portaria nº 221, datada de 08, 08.69. 

4)-Reconhecimento: Ato n2 04/71- Inspetoria Seccional -
de. 8elém- Pará/OES/MEC. 

A Escola é mantida pela Associação Cultural Nossa 
Senhora Menina, sediada na cidade de S. Paulo, capital do 
Estado do mesmo nome, localizada à Rua Oratório n2 2621 
MoÓca, é uma entidade civil de : carát er . religioso, educ~ 
cional, cultural , de assistência social, de enfermagem, e 
de assistência aos doentes, conforme assentamento em 11 . 
09 . 52, no Cartório Sebastião Medeiros sob o nº 1564, do 1~ 
vro " A " nº 2, de Registro Civil das Pessoas JurÍdicas; P!!. 
blicado no Diário Oficial do Estado de são Paulo no dia 
11 . 09.52. 

8 processo , objeto de análise contém as seguintes 
peças: 

1)- 0fÍcio n2 7128/88-GAB/SEEC ; 
2)- Análise da EATE; 
3)- Plano de reconhecimento~ 
4)-Planta baixa da Escola; 
5)-Relação das dependências fÍsicas; 
6)-Relação do material permanente; 
?)-Relação do Corpo Técnico-Administrativo ; 
8)-Rel ação do Corpo Docente; 
9)-Quadro de ' Matrícula ; 

10)-Relação do acervo bibl iográfi co; 
11)- Regimento escolar e grade curricular; 
12)- Comprovante de remuneração de professores , especi~-

listas e funcionári os; 
13)- Comprovantes cas condiçÕes jurÍdicas , fiscais e fi 

nanceira da entidade mantenedora ; 
A análise da documentação realizada pela EATE a 

firma que a mesma preenche todas as exigências contidas na 
resolução n2 14/83-CETA, em seus Arts. 52 e 102, 

O plano apresentado, compreende toda a documenta
ção mencionada anteriormente neste relàto, a qual passam~s 
a analisar. 

A planta baixa confere com .as suas instalações fÍ 
sicas que se encontram em bom est ado de conservação .bem co 
mo atendem às necessidades de seus usuários, 

O material permanente exi~tente na escola é bol)'l e 
bem conservado, e atende satisfatoriamente sua clientela. 

O corpo técnico- Administrativo está assim consti-
tuido: uma .Diretoria com o curso de Administração Escolar, 
uma Vice- Diretora também com o curso de Administração Esco 

.lar·, ·uma secretária com o curso de Orientação Educacional 
e uma Supervi são com o curso de Supervisão Escolar, estan
do desse modo, •O referido corpo técnico-administrativo ha
bilitado na forma da Lei nº 5692/71, Art. 33 que diz: 

" Art . 33 - A formação de administradores, planejadores 
inspetores , supervisores e demais especialis -
tas de educação será feita em curso superio;
de duração pl ena ou curta ou de pós- graduação. 

O corpo docente da escola é constituÍdo de vinte-
e oi to (28) professores e o mesmo está de acordo com as 
exigências contida~ na Resolução nº 14/83-CETA, Art . 52 
l etra (h), bem como da Lei nº 5692/71, Ítem (a) do Art. 30 
que diz: 

" Art. 30 - Exigir-se-á como formação mÍnima para o exercí 

cio do magistério: 
a)-no Ensino de 12 Grau de H a 4ª série, habi. 

l i tação especÍfica do 2º Grau : 
b)- .. .•..............• . •• ••• •• •.••.. • •• . · .. •••• 
c)- . . .. •A...• •• • •• • • ••••• •• • • • • • ••••••• • ••• •• •• ~ • 

O quadro de matrícula apresentado é constituÍdo -
de um efetivo de 921 alunos, sendo 518 no 12 Grau e 403 
no Pré- Escolar . 

A biblioteca está assim e~uipada: seis (6) mesas, 
vinte e quatro (24) cadeiras , dez (10) estantes e 2119 ~ 
bras .di dáticas em bom estado de uso e conservação por par 
te de al unos e professores. 

O seu Regimento Escolar foi aprovado por este con 
selho em 1986, pelo Parecer n2 24/05-CTE. 

Porém vale ressaltar que no presente exerc~c~o , o 
referido Regimento sofreu reformulação em consequência das 
novas grades curriculares aprovadas por este Col egiado em 
decorrência da Resolução nº 06/86- CFE, e consequente Reso 
lução nº 14/87-CTE. 

Quanto aos salários pagos aos seus professores 
especialistas e demais servidores , os mesmos sã~ reajus~
dos de acordo com a URP do trimestre. 

Encontrao-se ainda anexados ao referido processo, 
os seguintes documentos. 

a)-B~lanço Geral/87; 
b)- Certidão negativa f ornecida pela MPAS; 
c)-C.G.C; 
d)-Estatuto da entidade; 

Em suma a documentação ap~esentada· pela escola 
preenche as condiçÕes contidas na Resolução nº 14/83-CETA, 
em seu Art. 52 e Ítens (a)·e (b) do Art. 10 , 

·" Art . lO - Exigir-se-á para o reconhecimento, além da revi 
são da documentação fixada para'a autorização-

a -
de funcionamento, as seguintes condiçÕes , 
Escrituração escolar que asseguere a verificação 
da identidade de cada aluno e da regularidade 
e autenticidade de sua vida escolar, atendendo 
a um principio de si mplificação que demoestre 
rapidez e orga~ização no trabalho. 

b - Regular funcionament o dos estudos ou cursos" . 
Do tot al de professores anteriormente mencionado, 

dez (lo) deles pertencem à SEEC/AP. 
Existe entre ·a Escola e a SEEC/AP um convêni o fi! 

mado, que funciona da seguinte maneira: cada professor que 
é posto a disposição da Escola, a mesma se compromete em 
colocar para a comunidade um número de bolsas de estudos -
que varia de 5 a 10, dependendo do contrato de trabalho do 
professor , isto é, se o professor posto à sua disposição -
tem um contrato de t rabalho de 20 horas semanais, o número 
de bolsas-:de estudos correspondente a ele é de cinco (5) e 
,se o professor tiver um contrato de 40 horas semanais, o 
numero de bolsas de estudos, será de dez (10) . 

Atualmente a Escola possui cem (100) bolsistas. 

III VOTO DO RELATOR : 

Em razão do cumprimento por parte da E~cola de 1º 
Grau " Santa 8artoloméa Capi taneo ", dos dispositivos cons 
tantes na Resolução n2 14/83-CETA e , pela própria preocup~ 
ção que sempre demons trou ao longo de sua existência e~ 
manter- se atenta ao cumprimento da legisl ação educacional
vigente no País e as normas baixadas por e~te Colegiado , 
opinamos provaÚelmente pel o seu reconhecimento junto a este 
Conselho 

Outrossim recomendamos a Escola para atender para 
o seguinte : o ato de reconhecimento é renovável periodica 
mente, isto é de dois em dois anos , de acordo com ·o que 
preceitua a Resolução n2 14/83-CETA, em seus Artigo~ 9º e 
12; 

Este,é o nosso Parecer . 

Macapá , 15 de dezembro de 1988. 

Raimundo Vilhena da Rocna, 
Relator ..:. 
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IV - VOTO DA CÂMARA: 

A Câmara de Ensino de 1!! Grau aprova o voto do r~ 
lator. 

Macapá, sal a de reuniÕes de Câmara Prof!!. REINAL 
DO MAURÍCiO GDUBERT DAMASCENO, 12 de dezembro de 1988. 

MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 
MARIA DIAS ALC~~ARA 
ANALUIZA MI RANDA DE MONT ' ALVERNE 
RAIMUNDO VILHENA DA ROCHA 

V - DECISÃO DO PLENÁRIO : 

O Conselho de Educação em sessão plena realizada
nesta data, decidiu acompanhar o voto da Câmara de Ensino
de l!! Grau . 

Macapá, sal a de reuniões " Professor Mário Quir~ 
no da Silva" , 19 de dezembro de 1988. 

NILSO~ MDN TORIL DE ARAÚJO Presidente 
EDUARDO SEABRA DA COSTA 
JOSt ALOEDBALOD ANDRADE 
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LOPES 
RAIMUNDO VILHENA DA ROCHA 
RAIMUNOA IRENE TÁVORA DE MENDONÇA 
MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 
RAIMUNDO GUEDES DE ARAÚJO 

GOVERNO DO ESTADO DO AHAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE AÇÃO COHPLEHENTAR 
DIVISÃO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

Aprovo: 
PAULO F. BATISTA GUERRA 

Secr etário de Educação e Cul tura 

EDITAL N9 01/89 

Auxílio Hontagem e Circul ação de Espe táculos de Tea
tro e Dança. 

O Departamento de Ação Complementar/Divisão de Assun -
tos Cul t urais da Secretaria de Educação e Cultura- SEEC do 
Governo do EstadÓ do Amapá- GEA, faz publicar, o presente 
EDITAL que regulamenta a concessão de Auxílio Montagem e 
Circulação do Espetáculo de Teatro e Dança no Estado do 
Amapá, mediante proposta dos interessados, respeitando os 
seguinte s disposi t ivos : 

1. DOS PARTICIPANTES: 

1. 1. Concorr em ao presente Edital grupos amapaenses de 
Teatro e Dança com espetáculos par a adul tos e cr ianças na 
forma a segui r especificada: 

a) Auxílio Montagel'l 

Espetáculos estreados a partir da publ icação do EDITAL ; 

b) Circulação, 

Espetáculos estreados antes da publicação do EDITAL e 
encenados em 1989 . 

1. 2. As propos t as serao analizadas por um grupo de tra 
balho formado por 02 (dois) representantes do Conselho de 
Cultur a , 03 (três) representantes da. Divisão de Assuntos 
Cul turais e 02 (dois) representantes da Federação Amapaen
se de Teatr o Amador - FAIA. 

O grupo de trabalho será presidido por um elemento da 
Divisão de Assuntos Culturais que não te rá direito a vo t o . 

1. 3. Na análise das propos t as , o grupo de t rabalho irá 
considerar os seguintes aspectos~ 

1. Currículo do Grupo 
2. Ficha Técnica 
3. Dramatur gianacional e cr iaçÕes coreográficas de 

nacionais . 

4. Orçamento da Produção. 

2. DA INSCRIÇÃO: 

temas 

2. 1. Só poderão se inscrever para o auxílio, objeto des 
te EDITAL, os grupos que apresentarem todos os documentos 

a segui r relacionados : 

2. 1. 1. Requerimento constando obrigatõriamepte , 
e ender eço do grupo ou empresa; 

nome 

2. 1. 2. 01 (uma) cópia do texto da peça teatral ou si 
nopse do argumento da obra coreográfica. 

2. 1. 3. Declaração fornecida pe l a Sociedade Brasi l eira 
de Autores Teatrais (SBAT) ou pelo próprio autor , creden -
ciando o requerente -e encenar o texto, no caso do teatro 
ou roteiro e coreografia, no caso de dança. 

2. 1.4 . Ficha Técni ca do Espetácul o ; 

2. 1. 5. Currículo do grupo e seus representantes legais• 
; 

2. 1.6 . Plano de traba l ho , explicando l ocais e numeras 
de espetáculos a s~rem realizados; 

2. 1. 7. Orçamento da produção , e specificando tempo e mon 
tagel'l e as despesa s referentes aos itens despesas : 

* Despesa de compra de material e, construção de cena -
rio. 

* Despesa de compra de ma t erial e confecção de figur i -
nos. 

2. 1.8 . Cópias dos documentos de identidade e o CIC de 
seus representantes legais; 

2. 1.9. CGC do grupo e Ata de nomeação da Dire t or ia ou 
comprovação de que o grupo está em pr ocesso de regulariza
ção jurídica; 

2. 1. 10 . Roteiro da circulação neste caso; 

2. 2. As inscr içÕes deverão ocorrer no prazo de 60(ses
senta) dias a partir da Publicação do EDITAL na Assessoria 
de Artes Cênicas ·da Divisão de As,suntos Culturais do DAC/ 
SEEC , na Av. Fab n9 0096 . 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS : 

3. 1. O valor do presente EDITAL é de NCz$ 4 . 000 ,00.(qu~ 
t r o mil cruzados novos) ; 

3. 2. O pagamento do auxílio objeto deste EDITAL sera 
concedido em 02 (duas) parcelas , a saber : 

1) 807. (oitenta por cento) no ato da assinatura do GON
TRATO , mediante apresentação de estatuto Regis trado, Ata 
de Posse da Diretoria atual e comprovação de inscrição no 
CGC ; 

2) 207. (vinte por cento) mediante comprovaçao de um mí 
nimo 03 ( três) apresentaçÕes no prazo estabele·cido em con
trato , at ravés de material de divu l gação , cert i ficado. de 
programação , bordereaux (se tiver) ou declarações do res -
ponsável pe lo espaço ; 

3.3 . O grupo que vier a receber o auxílio, estará abri 
gado a fazer constar no material de divulgação , i nterno e 
externo, do espetáculo publicidade, car tazes, . fachada 
programas , filipetas, etc, os seguintes di zeres : APOIO 
DIAC/DAC/SEEC/GEA . 

3. 4. O não cumprimento â!ls .exigências deste EDITAL e·de 
qualquer uma das cláusulas do contrato a ser celebrado , im 
pedirá na inabilitação do gr upo para firmar novos compro ~ 
missas com a DIAC/DAC/SEEC/GEA , além de ficarem obrigados 
a devolver a importânci a já recebida , sob pena das sançÕes 
civis e penais; · 

3.5 . Os sasos omissos serao res9lvi dos pel6 grupo 
trabalho . 

Macapá- Ap , de de 1989 

NILSON MONTORIL DE ARAÚJO 
Diretor do DAC 

REGINA LÚCIA FERREIRA VALENTE 
Chefe da DIAC 

Testemunhas: Ivel i ne Cláudia Si l va dos S. Gomes 
~mria Tereza Trindade 

de 
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GOVERNO DO ESTADO DO AHÀPÁ 
SECRETARIA DE PL~~EJArffiNTO E COORDENAÇÃO 

CONTRATO N9 005/89-SEPLAN 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAr! O GOVERNO DO ESTADO DO 
Af~PÁ E O HOSPI TAL SÃO CAHILO E SÃO LUIS, COM A INTERVE 
NI~NCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAfffiNTO E COORDENAÇÃO , PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Estado do Amapá, representado pelo seu Go
vernador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA , daqui em diante de -
nominado simpl esmente GOVERNO e o Hospital São Camilo e 
São Lu i s, Sociedade Beneficiente , de caráter privativo · , 
com os f i ns l ucrativos, situado à Rua ffurcello Cândia, n9 
742, na cidade de Macapá , inscrita no Cadastro Geral dos 
Contribuintes (MF) sob o n9 60.975 . 737/009-09, neste ato 
representada pe l o seu administrador , Dr . JOSÉ JEOVÁ FREI 
TAS MARQUES, doravante ·denominado simpl esment e HOSPITAL , 
com a interveniência da Secretaria de Planejamento e Coor
denação, representada pe l o seu Titular , Senhor ALFREDO AU
GUSTO ~HO DE OLIVEIRA, daqui em di ante denominada sim
pl esmente SEPLAN, resol vem de comum acordo, celebrar o pre
sente Contr ato, mediante as Cláusulas e côndiçÕes seguin -
tes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAfffiNTO LEGAL : O pr esente Con
trato encontra respaldo legal no item XVI I, ar t. 18, do De
creto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e do Decreto 
Lei 2.300 de 21 de novembro de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente Contrato tem 
por objetivo prestar ajuda financeira oper aci onal ao Hosp i 
tal São Camilo e São Luis, visando a tendimento de mi gr an = 
tes de baixa renda que chegam ao Amapá provenientes do in
terior do Estado e da Região das Ilhas do Norte do Estado 
do Pará . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Repassar ao Hospital a quantia de NCz$ 100 . 000 , 00 
(CEM MIL CRUZADOS NOVOS), para atender a execução do obje
tivo deste Cont rato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços 
través da Coordenadoria Técnica - COTEC da Secr etaria 
Planejamento e Coordenação do Amapá. ' 

I I - DO HOSPITAL : 

a
de 

a) Aplicar os recursos t r ansferidos pe l o GOVERNO, de 
acordo com o Plano de Aplicação, que passa a fazer parte 
integrante deste instrumento; 

b) Prestar atendimento médi co- hospitalar e ambul ato 
rial e comunidade carente do Estado do Amapá, de forma a 
suprimir todas suas necessidades emergenciais, garant indo 
à mesma , um bom atend i mento; 

c) Fornecer e facilitar os elementos necessár ios para 
que o GOVERNO , através da Secretaria de Pl anejamento e Coar 
denação, possa acompanhar a execução dos serviços, obj etÕ 
deste Contrato ; 

d) Apresentar ao GOVERNO, prestaçao de contas parcial 
e total dos recursos transferidos por for ça deste instru -
me"nto, dentro do pra zo estabelecido na Cláusul a Sétima des 
te instrument o. 

CLÁUSULA QUARTA ~ DA DOTAÇÃO: A~ despesas decorrentes 
da assinatura deste 1nstrumento sera no valor globa l de 
NC$z 100.000,00(CEH MIL CRUZADOS NOVOS), correrão a conta 
do Programa de .Trabalho 074003 11 .250, Natureza de Despesa 
4130 .07, conforme Nota de Empenho n9 00932 , emi tida em 15. 
03.89, no valor acima mencionado . 

CLÁUSULA QUI NTA - DA LI BERAÇÃO DOS RECURSOS: A liber a
ção dos r ecursos des t i nados a execução do presente Cont r a
to será fe ita conforme Cronogr ama de Desembolso em anexo , 
que passa a f azer parte do presente Contrato, como se ne le 
est i vesse transcri t o. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que ~or força des t e, ins trumento o HOSPITAL receber, enquan 
to na~ forem aplicados aos f ins a que se destinam, serãÕ 
depos1tados em conta bancári a especial, a ser movimentada 
pe lo HOSPI TAL, obrigando- se este a enviar ao GOVERNO ext ra 
to de contas e fazer cons tar nos diver sos documentos de 

suas prestações de contas , o nome do ~acado, número, valo
res e datas das emissões dos cheques e a quem foram pagas 
as importâncias . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : O Hospital 
pr estará contas dos recursos do Governo ã SEPLAN de 30 
(trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Con 
trato e ã SEFIN- Secretaria de Finanças, no máximo 30(t r i n
ta) di as após o término da vigência deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - -DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
tamente vinculado e subordinado ao HOSPITAL, o pessoal que 
a qual quer títul o for ut ilizado para a execução dos objeti 
vos deste Contra to , não tendo com o GOVERNO re l ação jurí = 
dica de qualquer na t ureza. 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO, ~ÍODIF ICAÇÃO E RESCISÃO: 
Hediante assent i mento das partes contratante s, este Contra 
to poderá ser modificado ou prorrogado, através de TermÕ 
Aditivo ou rescindi do de pleno direito, por inadimpl emento 
de qualquer de suas Cl áusu l as e condições, independentemen 
te de ação, notificação ou in t erpelação judicia l . -

CLÁUSULA DÉCI~~ - DA VIGÊNCI A: O presente Contrato te
rá sua vigência ac partir da data de sua ass inatura até 31 
de dezemb r o de 1989. 

CLÁUSULA DÉCI MA-PRI}ffiiRA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação 
deste Con t rato no Diário Oficial deste Governo, deverá ser 
fe i ta no prazo de 20 (vinte) dias , a contar da data de sua 
ass-i natura. 

CLÁUSULA DÉCH~-SEGUNDA - DO FORO: Fica elei to o Foro da 
Ci rcunsc r ição Judic iár i a de Hacapá , para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas da execução deste Convênio com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo e para val idade ·do que f icou 
es tabe l eci do pe l as partes , lavrou-se este instrumento em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim de _ 
direito, na pr esença de 02 (duas) testemunhas, abaixo as 
sinadas . 

Hacapá , 15 de março 1989. 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOV.ERNO 

JOSÉ JEOVÁ FRfl[TAS MARQUES 
HOSPITAL 

ALFREDO AUGUSTO RAHALHO DE OLIVEIRA 
SEPLAN 

Testemunhas: I l egíveis 

SECRETARIA DE PLANEJA}ffiNTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Ap l icação dos recur sos a serem repassados pe
l o Gove rno do Amapá ao Hospital Escol a São Camilo e São Luis 
para fazer face ao Cont r ato n9 005/89 - SEPLAN. 

----------------------------~-----------------------------
NATUREZA DE 

DESPESA 

4130.07 

DISCRIMINAÇÃO 

- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 
Hedicamentos, a l imentação e 
roupas hospital ares . .. .. ..• 

VALOR 

100.000 .00 

____ !~!~---------------------------------------1~~~99229~ 
Impor ta o pre sente Plano de Aplicação, no valor de NCz$ 

100 . 000,00 (CEM MIL CRUZADOS NOVOS). 

Macapá , 15 de mar ço de 1989 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES 
HOSPITAL 

ALFREDO A. IW-~LHO DE OLIVEIRA 
SEPLAN 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CRONOGW~ DE DESEHBOLSO 

Cronograma de Desembolso dos recur sos a serem transfe-
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ridos pelo Governo do Amapá, para fazer face a sua partíci 
pação no Contrato n9 005/89- SEPLAN, firmado entre este e o 
Hospita l Escola São Camilo e São Lu í s . 

1? PARCELA 
~!ARÇ0/89 

2{1 PARCELA 
ABRIL/89 

TOTAL 

50.000,00 50.000,00 100 . 000 ,00 

50.000 , 00 50 . 000 ,00 100.000,00 

Importa o presente Cronograma de Desembol so no valor de 
NCz$ IOO . OOO ,OO(CEH HIL CRUZADOS NOVOS). 

Hacapá, 15 de março de 1989. 
JORGE NOVA DA COSTA JOS~ J EOVÁ FREITAS ~~QUES 

GOVERNO HOSPITAL 
ALFREDO AUGUSTO RA}~LHO DE OLIVEIRA 

SEPLAN 

GOVERNO DO ESTADO DO AMWÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AV ISO DE EDITAL 
O Governo do Estado do Amapá, através de sua Comiss~o 

Permanente de Lici taç~o , avisa aos interessados que estará 
realizando licitação a nivel de Tomada de Preços, com a fi 
nalidade de adquirir os materiais abaixo relacionados . 

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/89- CPL/GEA - Gêneros Alimenti
cios, dia 19 de maio de 1989 às 9:00 horas. 

Para melhores esclarecimentos aos l icitantes, os Edi
tais completos e outras informaçÕes necessárias , poderão 
ser obtidos no seguinte endereço: Av . FAB, Nº 0087 - CENTRJ 
Secretaria de Administraçãb , sal a 20 , Estado do Amapá , no 
horário normal de expediente . 

Macapá- AP , 04 de maio de 1989. 
GCnALDO MACELA FONTENELE RIBEIRO 

Presidente da CPL/GEA 

PROCL~~ DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civil do Distrito de Serra do Na
vio, Comarca de Hacapá, Estado do Amapá, faz saber que pr e -
tendem se casar: S~RGIO DUARTE DA SILVA e ABILENE DA SILVA 
BRITO. 

Ele e fi l ho de Francisco Gonçalves da Silva e dona Enil 
Duarte da Silva. 

Ela é filha de Henrique da Silva Brito e dona Zuila da 
Silva Bri t o. 

Quem souber de algum impedimento que os iniba de casar 
um com o outro, acuse-o na forma da Lei. 

Ser ra do Navio- Ap, 06 de março de 1989 
GERALDINO LOPES PEREIRA DE SOUZA 

Tabelião Substituto 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EH E~!PRESAS DE TELEC . E OPERA
DORES DE ~ffiSAS TELEFONICAS DO T. F. DO ~~Á 

SINTTEL - AP 
CGC(l1F) 05 . 697.917/000 1- 00 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Dire tor ia do Si ndicato dos Traba lhadores em Empres~s 

de Telecomunicações e Operanores de Nesas Telefônicas do 
Estado do Amapá , convoca todos os associados que est iverem 
em pl eno gozo de seus direitos, para uma reunião de Assem
bléia Geral Extraordinária, à real izar- se ·no dia 08.05 . 89 , 
às 17:30 horas em primeira convocação e às 18 :00 horas em 
segunda convocação , com o número ·de sócios presentes , no 
auditór io da Teleamapá , sito à Av. Duque de Caxias, 106 
a fim de deliberarem sobre a seguint e Ordem do Dia: 

a) Posicionamento da Categoria em relação as perdas sa 
lariais. 

~laca pá Haia de 1989 . 

COI-!PANHIA DE ELETRICIDADE DO ~~PÁ - CEA 
CGC (~W) 05 . 965. 546/000 1 - 09 

A V I S O 

A Comi ssão Permanente de Licitação da Companhia de Ele 
tricidade do Amapá - CEA, avisa aos in teressados que a To~ 
mada de Preço n9 001/89- DT- CEA, marcada para o dia 06 . 05 
89 e publ i cada neste Diirio, foi cancelada por de termina -
ção da Empresa. 

Hacapá, 02 de maio de 1989. 

UBIRACY DO ~~RAL 
Presidente da CPLOS- CEA 

CONSELHO REGIONAL DE ~EDICINA DO AMAPÁ 

EDITAL 

ELEIÇêlES PARA DELEGADO ELEITOR ÀS ELEIÇDES DO CO'-!SEU-10 FE
DERAL DE t/EDICINA . 

O Conselho Regional de Medicina do Amapá, faz saber que , 
de acordo c~m as Instruç~es aprovadas pe l a Resolução CFM n2 
1284/89 , publicada no Diario Oficial da União de 20/04/89 
as eleiçÕes para escolha do Delegado Eleitor às eleiçÕe~ 
do Conselho Federal de Medicina, serão realizadas no.s dias 
05 e 05/jul ho/89. 

O voto será obrigatório e secre to para os médi cos devi 
damente inscritos e quites com as anuidades até o momento 
da votação . 

O médico inscrito como " médico militar " está i mpedi
do de votar nos termos da Lei 6681 de 16.08.79 . 

OS REGISTROS DAS CHAPAS será efetuado mediante requer! 
mento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral . 

O PRAZO poro registro das Chapas dos candidatos a dele 
gado eleitor o seu supl ente , inicia- se às 14:00 horas do 
dia 15/05/89 e ter mina às 18:00 horas do dia 31 .05 .89 . 

Outros es clarecimentos , assim como cÓpia das Instruções 
Eleitorais , poderão ser obtidos na Sede do CREMAP , endere
ço : Hospi tal G~ral de Macapá . 

Dr. JDCY FUR TADO DE OLIVEIRA 
Presidente do CREAMP 

Republicado por ter saido com incorreçoes 

S2~~~~!g;~~;~~~g;~;~~~2I2;22;~~~~ - CAESA 

COHISSÃO PER.'~NENTE DE LICITAÇÃO-CPL 

EDITAL DE TO~l~DA DE PREÇOS N9 004/89- CPL/CAESA 

APROVO: 
JV!ILTON LOBATO COUTINHO 

Diretor-Presidente 

A V I S O 

A COHPANIIIA DE ÁGUA E ESGOTO DO MAPÁ-CAESA, at ravés da 
Comissão Permanente de Licitação para Obras , Serviços e 
Aquisição de ~quipamentos , t or na p~blico aos interessados 
que às 11 :00 horas do dia 22 de maio de 1989 , no predio do 
Escritório Centra l da empresa, localizada à Av . Ernestino 
Borges , 222 , nesta c~dade, procederá a abertura da Licita
ção Tomada de Preços n9 004/89- CPL/CAESA, visando a execu
çao das obras de reforma e adaptações do prédio do Escri tó 
r io Central da CAESA . 

O Edita l e demais elementos necessar1os poderão ser 
obtidos no cit~do endereço , no horá r io normal de expedien
te da CAESA . 

~lacapá-Ap, 02 de abril de 1989 

DE~TRIO CELESTINO PINHEIRO DA COSTA 
Presidente da CPL/CAESA 


	

